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AR 

 

 

 

 

 2019 أكتوبر 9اإلصدار: 

 

 إخطار بعقد اجتماع

 

 لجنة التنمية اإلقليمية المستدامة

 (ARLEMللجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية )

 

 

 5 اجتماع رقم

 غيبلويتز وحسين مهيداتأولغيرد  الرئيسان المشاركان 

 (VMA1اللجنة األوروبية للمناطق )الغرفة  المكان

 2رو فان ميرالنت/فان ميرالنتسترات 

 بروكسل/بروكسل 1000
 

 2019أكتوبر  18 التاريخ

 ظهًرا 1.30 -صباًحا  9.30

 

 والتركية )بالصوت فقط( واأللمانيةالترجمة من/إلى العربية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والبولندية واإلسبانية 

 

 

 مشروع جدول األعمال 

 وصول المشاركين صباًحا 9.00

 الجلسة االفتتاحية صباًحا 9.30

 (حسين مهيداتبدالً من  راما محمد العزيو أولغيرد غيبلويتز) بيان الرئيسين المشاركين - 

 (COR-2019-03789-00-02-CONVPOJ-TRAاعتماد جدول األعمال ) -

اعتماد محضر االجتماع الرابع للجنة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية، المنعقد في بروكسل في  -

 (COR-2019-02419-00-00-PV-TRA) 2018أكتوبر  11

 

 مساهمة السلطات المحلية واإلقليمية في تنمية االقتصاد األزرق في منطقة البحر األبيض المتوسط صباًحا 9.45

 فينشنزو ( بيانكوIT/PESمقرر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية ،) 

  ،لوكا مارانجوني، رئيس الفريق، إستراتيجيات حوض البحر، التعاون اإلقليمي البحري واألمن البحري

 السياسة البحرية واالقتصاد األزرق، المديرية العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية

  ،نطقة البحر األبيض المتوسطنائب األمين العام، الماء والبيئة، أمانة اتحاد مإيزيدرو جونزاليز  

 النقاش 

 فترة استراحة  صباًحا 10.45

 صورة عائلية
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 مستجدات تقرير التكامل اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط  صباًحا 11.00

 جهاد خير، رئيس بلدية بيت ساحور، فلسطين، مقرر الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 

ما المناصب التي تقلدتها المرأة في الحياة السياسية على  –تمكين المرأة في منطقة البحر األبيض المتوسط  صباًحا 11.15

 المستوى اإلقليمي؟

 المشرف: 

 (AIMلإلجراءات في منطقة البحر المتوسط )سايمون سوسكيند، المؤسس 

 

 :1اللوحة 

  تونسزاوية قنطشراضية بن حاج صالح، عمدة ، 

  مجلس المدن الرئيسية كريستيان أوفرمانز، مستشار المدينة، مدينة بون الفيدرالية، نائب رئيس

 والمناطق األوروبية والمقاطعة األلمانية، ألمانيا

 الجماعة المغربية لرؤساء مجالس الجماعات نائبــة رئيس ،الكفيفاترئيسة جماعة  ،مينة بوهدود ،

 المغرب

 ( مانويال بوراIT/PES عضوة في مجلس مارك اإلقليمي ووزيرة إقليمية، عضوة في لجنة ،)

   المناطق

 

  

 

 

 :النقاش

 (، عضو البرلمان األوروبيIT/IDإيزابيال توفاجيري )

 

 الخاتمة:

الجمعية اإلقليمية والمحلية في  مقرر لجنة "تمكين المرأة" (، رئيس بلدية مدينة دوبلن،IE/PESماري فريهيل )

 األورومتوسطية

 

 أعمال الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية: ظهًرا 1.15

 تجديد والية الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية 

 ريادة األعمال المحلية الشبابية في منطقة : 2020لعام  جائزة الجمعية اإلقليمية والمحلية األورومتوسطية

 البحر األبيض المتوسط

 

 أي أعمال أخرى ظهًرا 1.25

 

 نهاية االجتماع ظهًرا 1.30

 اللجنة تقدمه الذيالغداء 

 

_____________ 

 


